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Celem konferencji będzie podjęcie dyskusji wokół problematyki dotyczącej etosu 

akademickiego jako wzoru lub zespołu wzorów, powtarzalnych i dominujących aktualnie w 

uczelnianym środowisku. Nietrudno zauważyć, że „ethosowe wartości tradycyjnej edukacji 

akademickiej – kultura umysłowa i kształtowanie charakteru – ustępują miejsca 

umiejętnościom, a więc utylitarnym i instrumentalnym dyspozycjom” [M. Czerepaniak-

Walczak]. Wiele wskazuje na to, że etos akademicki nie tyle się zmienia, co w niektórych 

zakresach obumiera. Szkoła wyższa przestaje być miejscem elitarnym, miejscem, w którym 

poszukuje się prawdy.  

Do języka opisującego jej środowisko coraz częściej zaczynają przenikać określenia 

„fabryka dyplomów”, „fabryka magistrów”, „produkcja akademicka”. Warunki, w których 

funkcjonują szkoły wyższe, zarówno te zewnętrzne – systemowe, jak i wewnętrzne – 

organizacyjne, a także zaburzona sfera interpersonalna (parametryzacja i punktacja jako 

opresja), w sposób skuteczny uniemożliwiają budowanie akademickiej wspólnoty, 

zastępowanej kulturą korporacyjną, nastawioną na natychmiastowy efekt oraz zysk. Trudno 

się oprzeć wrażeniu, że zmianie ulega także etos studenta – na plan dalszy zeszły takie jego 

cechy, jak: poziom moralny, dobre wychowanie, rozległe zainteresowania, szacunek ze strony 

innych czy wysoki poziom kulturalny.  

Czy w obecnej rzeczywistości nie ma już od tego odwrotu? Czy należy się z tym 

godzić, aby zysk ekonomiczny determinował działania szkoły wyższej, spychając na peryferie 

wartości, które stanowią fundament Alma Mater? Czy w tej sytuacji jest jakaś nadzieja 

odwrócenia niekorzystnych tendencji, którym podlegają szkoły wyższe, tak, by można było z 

całym przekonaniem stwierdzić, że akademicki „(...) etos jest efektem socjalizacji, 

wychowania i kształcenia oraz formowania osobowości, której składnikiem jest sumienie, 

kompetencja do dokonywania osądów i wyborów moralnych, zdolność do autorefleksji 

etycznej” [Z. Kwieciński]? 

 

Przywołane kategorie, jako konstytutywne dla codziennego funkcjonowania szkoły 

wyższej, pozwalają na wyłonienie szeregu pytań, które staną się podstawą konferencyjnych 

obrad: 

Jaki (zagrożeń) czas?  

Jaka wspólnota? 

Jaki dyskurs? 

Jaka konieczność? 

Jaka zmiana? 

Jaka nadzieja?  

 

Jeżeli zakreślone w pytaniach pola tematyczne odpowiadają Państwa zainteresowaniom, to 

zapraszamy do uczestnictwa w naszej konferencji i twórczych dyskusji na temat etosu 

akademickiego, jako kategorii konstytutywnej dla funkcjonowania szkół wyższych.   

 

Zapraszamy również na naszą stronę internetową:    www.uwm.edu.pl/etosakademicki 

 

 

 

 

http://www.uwm.edu.pl/etosakademicki


Terminarz oraz sprawy organizacyjne: 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 kwietnia 2016 r. pocztą elektroniczną na adres:  

etosakademicki@gmail.com 

Karta zgłoszenia znajduje się w załączniku. 

 

Autor powinien dostać od organizatora wiadomość potwierdzającą otrzymanie karty 

zgłoszenia. W sytuacji braku potwierdzenia prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. 

Organizatorzy nie przewidują wynagrodzenia za wygłoszenie referatów i komunikatów oraz za 

ich druk. 

 

Opłatę konferencyjną prosimy przesłać do dnia 20 maja 2016 r. na konto bankowe: 

92 1030 1218 0000 0000 9113 2567  

koniecznie proszę wpisać tytułem: 

19.880.037 etos akademicki 

(Nazwisko i Imię osoby/osób, za którą dokonywana jest wpłata) 

 

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł i obejmuje: wydanie recenzowanej monografii z tekstami, 

które uzyskają pozytywną recenzję; bufet kawowy i uroczystą kolację.  

Opłata nie obejmuje kosztów noclegu i dojazdu. Wybór miejsca noclegowego oraz 

zakwaterowanie należy do uczestnika konferencji.  

Śniadania i obiady mogą Państwo kupić w odległości około od 15 do 50 metrów od sal 

konferencyjnych, gdzie znajdują się punkty gastronomiczne, w których za niewygórowaną cenę 

można spożyć posiłek. Są to: stołówka, „Kuźnia smaków”, Klub Absolwenta „ARTON”, 

Pizzeria „Ravioli”.  

 

Kontakt z sekretariatem konferencji:  

elektroniczny: etosakademicki@gmail.com 

telefoniczny: 600 239 467 

Zapraszamy, załączając wyrazy szacunku 
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                 dr Aldona Zakrzewska                                                              dr Wiktor Sawczuk  

 
Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego                               Sekretarz Konferencji   

               dr inż. Tomasz Nowakowski                                                    dr Anita Suchowiecka 


